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Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за 
търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на 
Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с повече подробности. Ако след преглед на пълния текст запитването Ви 
интересува, моля изпратете заявка „Expression of interest” до нашия имейл адрес или заявете интерес през опцията 
„Request more information”. 

За контакти и повече информация – email: een@bcci.bg  тел. +359 2 811 7 505/515/525/417 

 
 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20161213001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси предлага търговско представителство на британския пазар за производители и 
доставчици на механични резервни части и елементи за всякакъв вид лодки.   
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BRUK20180425001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма с водеща позиция на британския пазар търси нови доставчици на дъбови фурнирни 
врати. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180504002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на сенници за автомобили.  
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20161222001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси транспортни фирми за възлагане на транспортни услуги в Европа. 
 
ГЕРМАНИЯ BRDE20180525001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси туроператори и други бизнес партньори, които предлагат туристически продукти, 
атрактивни за китайски туристи в Европа.  
 
ДАНИЯ BRDK20180208001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на бельо с цел възлагане на производство.  
 
ИЗРАЕЛ BRIL20180510001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага търговско представителство на израелския пазар за производители на 
фармацевтични продукти, медицински изделия и хранителни добавки.   
 

БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО 
КООПЕРИРАНЕ  
бр. 10 / дата: 20.07.2018 

 

mailto:een@bcci.bg
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20256d1f-d37b-4ba4-9775-296fd9c4d01e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4ba8e0c-5978-4330-83da-01188b284953?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7e679ac-d67e-455e-9018-2489193faf69?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b463d108-86e1-4e1e-8c32-4984ef4ba58b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9168663-0701-46b3-82f2-1b584267abf9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e56f55a4-f014-4cad-bf15-1932d01cae67?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bc7faf3-a0eb-4d52-9963-3f73bb142355?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
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ИЗРАЕЛ BRIL20160801001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага търговско представителство на израелския пазар за производители на 
качествени пластмасови суровини (пластмасови гранули).  
 
ИТАЛИЯ BRIT20180517001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на технически изделия от полиуретан, каучук и пластмаси (ролки и цилиндри с 
различни размери), търси търговски представители и нови клиенти.  
 
ИТАЛИЯ BBRIT20180626001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на хидравлични помпи.  
 
ПОЛША BRPL20180705001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма търси производители на дървени стелажи, рафтове, компоненти за мебели, доставчици на 
иглолистна дървесина и шперплат.  
 
ПОЛША BRPL20180514001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия със санитарно оборудване и отоплителни инсталации, търси 
доставчици на кранове за баня и кухня, алуминиеви радиатори, душ батерии и тръби.  
 
ПОЛША BRPL20180620001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Дистрибутор на химикали и пластмаси, търси производители на полиетилен с ниска плътност 
(LLDPE). 
 
РУМЪНИЯ BRRO20170425001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма предлага дистрибуция на румънския пазар на медицинско оборудване, приложимо в 
радиохирургията, дерматологията, урологията, нефрологията и гинекологията. 
 
ФИНЛАНДИЯ BRFI20170526001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в дизайн на бижута, търси  производители на бижута от неръждаема 
стомана с цел възлагане на производство.  
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180430001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Производител на електронни устройства, приложими в медицината, търси специализирани 
фирми, които могат да предложат нови начини за иновативно виртуално представяне на 
продуктите на фирмата чрез виртуални събития, като алтернатива на традиционните изложения. 
 
ХОЛАНДИЯ BRNL20180531001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Фирма, специализирана в търговия на едро и дистрибуция на спортни стоки и играчки, търси 
дървообработваща фирма с цел възлагане на производство на специфичен продукт от дърво.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acd4b010-0dac-4f84-8c0c-62b2eab4b4dc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8c0f622-745f-44d2-8f83-50e397ba386c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b27922b-21a3-4c49-8bd5-4dac5c4039e8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2acc2fc-19a6-4ad1-b5dd-095a7608c133?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11daf6c9-7381-412b-9655-3524e90e2730?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d18a97d-c48f-400c-9e36-4f90d7d7b505?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f9f05ce-4203-4237-8753-43792c0782c1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23e2afd9-1f6c-4fa8-b443-1d2ca0789445?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5747ffc6-61ba-48d7-b851-32b8b1f21ad6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dc38e31-36bb-47f7-92d5-081e6af4d043?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=12

